المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة ..........................
إدارة تعليم البنات بمنطقة .......................................
اسم المعلمة
...........................................................
مدرسة :

السرية الذاتية للمعلمة

السجل المدني
رقم الحاسب اآللي
المؤهل العلمي
تاريخ التعيين
العمل الذي يقوم به

تاريخه

التخصص
سنوات الخدمة

الدورات التدريبية
الرقم

الربن ـ ــامج التدريبـ ـ ــي
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األهـــداف العــامة لتدريــس المـــادة
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وزارة التعليم
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جدول الحصص األســبوعي
للفصل الدراســي ( األول )
للعـــــام الدراســـــي ( 14 3 7 : 14 36هـ )
اليوم

الحصة األولى

األحد
االثنين
الثالثاء

الثانية

الثالثة

الرابعة الخامسة السادسة السابعة الثامنة

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
األربعاء
اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة ..........................
إدارة تعليم البنات بمنطقة .......................................
الخميس
...........................................................
مدرسة :

األخوة معلمين و معلمات “مدراس تحفيظ القرآن”
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم لكم جميع ما يخص مواد تحفيظ القرآن الكريم
وبجميع طرق التحضير الحدثية
(تحضير خماسي +مشروع الملك عبدهللا ” وحدات “ +االستراتيجيات الحديثة +
مسرد)
عروض باوربوينت
+
القرآن الكريم بالصوت والصوره
+
أوراق عمـــل
طباعة ملونة  +السي دي =  150لاير
طباعة أبيض وأسود  +السي دي =  80لاير
سي دي فقط =  20لاير (للصف الواحد )
جميع مرفقات السي دي عن طريق االيميل =  20لاير

المملكة العربية السعودية
التوصيل داخل مدينة الرياض والخرج مجانا

وزارة التعليم
..........................
بمنطقة
لتعليم
العامة ل
يضاف قيمة االرسالية 50لاير للفيدكس
الرياض والخرج
مدينة
خارج
اإلدارة هم
لمن
إدارة تعليم البنات بمنطقة .......................................
المستعجل
مدرسة ........................................................... :

لحجز طلبكم وتسجيل معلومات اإلستالم:
إلكترونيا ً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
ويمكنكم طلب توزيع المنهج او عينة
او الشراء عن طريق االيميل
من هذا الرابط
www.mta.sa/c
او
للطلب من داخل المملكة يمكنك اإلتصال على رقم:
0555107025
0505107025
0557977722
واتسب التحاضير
0505107025
0557977722
وهنا أرقام الحسابات للمعلمين و المعلمات خارج مدينة الرياض والخرج
البنك األهلي
مؤسسة التحاضير الحديثة

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة
)..........................
(اي بان
إدارة تعليم البنات بمنطقة .......................................
مدرسة ........................................................... :
SA0610000027949172000110

27949172000110

مصرف الراجحي
مؤسسة التحاضير الحديثة
233608010954856
(اي بان)
SA5780000233608010954856
ومن بنوك آخرى يمكنكم التحويل على احد هذا الحسابات
الرياض
سعد عبدالرحمن العتيبي
2052558759940
سامبا
سعد عبدالرحمن العتيبي
8001852539
البنك السعودي لإلستثمار
سعد عبدالرحمن العتيبي
0101001926001
لألخوة أصحاب المكتبات الراغبين في أن يكونوا وكالء لتحاضير فواز الحربي في
مدنهم االتصال بجوال المدير
0554466161
------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------

